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Baaba Kulka
Baaba Kulka
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Ju! od kilku lat piosenkarka Gaba 
Kulka oraz panowie z jazzowej grupy 
Baaba "#cz# si"y, by prezentowa$ w"as- 
ne wersje utworów heavy metalowej 
formacji Iron Maiden. Ostatnio ta mie-
szanka muzycznych %wiatów ukaza"a si& 
na p"ycie kompaktowej oraz… na kase-
cie magnetofonowej! Retro no%nik nie 
jest tu zwyk"# fanaberi#: w ko'cu dla 
cz"onków Baaby Kulki ten projekt to 
powrót do twórczo%ci idoli z lat szkol-
nych i brzmie' z czasów przeno%nych 
odtwarzaczy.

Ale powrót bez nadmiaru nabo!nej 
czci. Dziesi&$, wcale nie najbardziej 
znanych piosenek Anglików pos"u!y"o 
jako podstawa do zabawy i eksperymen-
tów z form#. Album wype"nia mieszan-
ka stylistyk (funky, dub, reggae, soul, 
jazz, rock, pop), bogate instrumenta-
rium (gitary, syntezatory, d&ciaki) oraz 
techniczny kunszt i poczucie humoru 
muzyków.

Oczywi%cie, sama my%l, by reper-
tuar s&dziwej heavy metalowej grupy 
zaaran!owa$ zupe"nie inaczej, nie jest 
szczególnie nowatorska. S&k w tym, !e 
zwykle bywa realizowana jako tzw. „mu-
zyczny dowcip”, a tak okre%lane projekty 
przewa!nie nie s# ani szczególnie dow-
cipne, ani ciekawe muzycznie. Baaba 
Kulka to zupe"nie inna bajka! Kwintet 
daje upust swojej m"odzie'czej fascy-
nacji. Zaskakuje pomys"owo%ci#, a przy 
tym przednio si& bawi. Tak powstaj# 
%wietne p"yty, a nie jedynie ciekawostki 
czy dowcipy muzyczne. ■

Bartosz Szurik 

Red Hot Chili Peppers
I’m With You
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„I’m With You” to pierwsza premie-
rowa p"yta Red Hot Chili Peppers od 
pi&ciu lat. Po odej%ciu w ubieg"ym roku 
gitarzysty, Johna Frusciante, sympatycy 
grupy obawiali si& o poziom nowego ma-
teria"u. Jednak Flea, Chad Smith i cha-
ryzmatyczny frontman, Anthony Kiedis, 
nie zawiedli. Zw"aszcza !e Johna zast#pi" 
Josh Klingho(er, który z gitarzyst# Pep-
persów gra" na jego solowych albumach. 
Mo!e dlatego potra)" nawet lepiej wczu$ 
si& w stylistyk& swojego poprzednika ni! 
gitarzysta Jane’s Addition, James Navar-
ro, zast&puj#cy Frusciante na p"ycie „One 
Hot Minute” (1995). 

W efekcie „I’m With You” to udana 
porcja muzyki. Nie dorównuje, co praw-
da, najlepszym albumom w dyskogra)i 
Red Hot Chili Peppers, ale te! im zbyt-
nio nie ust&puje. Na kr#!ku zmie%ci"o si&  
a! 14 nagra' i wi&kszo%$ mo!e si& podo-
ba$. Otwieraj#ce „Monarchy of Roses” 
zniech&ci"o mnie troch& niepotrzebnie 
przetworzonym wokalem, ale ju! „Fac-
tory of Faith” przypomina kompozycje 
z najlepszych czasów zespo"u. Pó*niej 
poziom ju! si& nie obni!a, a zdarzaj# si& 
te! pere"ki. +wietna jest „Etiopia”; równie 
mocno ko"ysze „Annie Wants A Baby”. 
Flea i Chad Smith ponownie udowad-
niaj#, !e tworz# jedn# z najciekawszych 
sekcji rytmicznych we wspó"czesnym 
rocku. Wydawca zwraca z kolei uwag& na 
„,e Adventures of Rain Dance Maggie”.  
Radz& si& jednak nie poddawa$ sugestiom 
i najlepszy numer wybra$ samemu. ■

Grzegorz Walenda

Greg Zlap
Air
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W telewizji roi si& od programów,  
których prowadz#cy próbuj# znale*$ 
polskich wykonawców z szans# na mi&-
dzynarodow# karier&. Tymczasem oka-
zuje si&, !e ju! tacy s#. Przyk"adem Greg 
Zlap. Naprawd& nazywa si& Grzegorz 
Szlapczy'ski. Jest wokalist#, a przede 
wszystkim wirtuozem harmonijki ust-
nej. Nie tylko z powodzeniem nagrywa 
i wyst&puje z w"asnym zespo"em, ale 
te! wspó"pracowa" z takimi gwiazda-
mi, jak Johnny Hallyday, Eddy Mitchell  
i Murray Head. Ba, za"o!y" nawet szko-
"& gry na bluesowej harmonijce i wydaje 
w"asne podr&czniki do nauki. Repertu-
ar na „Air” to typowe folkowe-blueso-
we brzmienia rodem z ameryka'skiego 
Po"udnia, chocia! wszystkie utwory 
pochodz# z kompozytorskiej teki Zlapa 
(jedynie angielskie teksty pomaga" szli-
fowa$ Johan Dalgaard). I mo!e nawet  
nie by"oby specjalnie warto po nie si&-
gn#$ – bo w ko'cu nie przewy!szaj# 
orygina"ów – gdyby nie harmonijka, na 
której nasz rodak gra rzeczywi%cie po-
pisowo. Polecam zw"aszcza „How Deep  
Is Your Soul”. I !eby nie by"o, !e miesz-
kaj#cy we Francji Szlapczy'ski zmieni" 
nazwisko i zapomnia" polskiego, mamy 
utwór „Niech pop"yn# "zy”. I ma"a cie-
kawostka. Do wybranych egzempla-
rzy „Air” do"#czono bluesowe organki. 
Wprawdzie z moich trudno wydoby$ 
d*wi&k „h”, ale to fajny gad!et rekla- 
mowy. ■

Grzegorz Walenda
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Iron Maiden
From Fear To Eternity.  
The Best Of 1990-2010
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Trzy lata min&"y, odk#d Iron Maiden 
wyda" kompilacj& swoich najlepszych 
utworów z lat 1980-1989. „From Fear To 
Eternity” to kontynuacja i zwie'czenie 
tego projektu.

Na, tym razem podwójny, album tra)-
"y utwory z ostatnich dwóch dekad dzia- 
"alno%ci Brytyjczyków – od „No Prayer 
for the Dying” po „,e Final Frontier”. 
Tak jak w przypadku poprzedniej sk"a-
danki, zestaw piosenek z „From Fear 
To Eternity” nie pozostawia wiele do 
!yczenia. Znalaz"y si& w nim i d"u!sze,  
i nowsze kompozycje, jak „When the Wild 
Wind Blows”, jak i znane z radia starsze 
single pokroju „Bring Your Daughter… 
To ,e Slaughter”. Zaopatruj#c si& wi&c 
w obie cz&%ci „,e Best of…” mo!na nie-
wielkim kosztem otrzyma$ „Iron Maiden 
w pigu"ce”.

Niestety, takie rozwi#zanie nie do 
ko'ca odzwierciedla rzeczywist# histo-
ri& grupy. W kompilacjach nie us"yszy-
my bowiem wokalisty innego ni! Bruce  
Dickinson. Owszem, w Maiden %piewa" 
najd"u!ej i najlepiej, ale przecie! nie wy-
"#cznie. Tymczasem na omawianej sk"a-
dance wykonywane w oryginale przez 
Blaze’a Bayleya piosenki z „,e X Factor”  
i „Virtual XI” pojawiaj# si& wy"#cznie  
w koncertowych interpretacjach Dickin-
sona. Zabieg mieszania nagra' koncer-
towych i studyjnych zaburza spójno%$ 
albumu, a wyci&cie z biogra)i Maiden 
Blaze’a znacz#co j# fa"szuje. ■

Bartosz Szurik

Ben Harper
Give Till It’s Gone
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Ben Harper wydaje si& skarbem z mi-
nionej z"otej epoki muzyki rockowej, 
który jakim% cudem dotrwa" do naszych 
czasów. To utalentowany kompozytor,  
ceniony gitarzysta i wokalista oraz czyn-
ny aktywista spo"eczny. Na dok"adk& 
jeszcze przystojny, jak trzeba.

Je%li ten krótki opis brzmi jak wyli-
czanka cech idealnego rockmana, to 
podobnie mo!na podsumowa$ ostatni# 
p"yt& Harpera. „Give Till It’s Gone” jest 
skrojona na wzór perfekcyjnego pop-
rockowego kr#!ka.

Otwiera j# wpadaj#ca w ucho, lek-
ko melancholijna piosenka, której ref-
ren próbujemy pod%piewywa$ ju! przy 
pierwszym przes"uchaniu. Potem Ame-
rykanin serwuje kolejno: poruszaj#ce 
wyznanie z ha"a%liw# solow# parti# gita-
ry, rock’n’rollowy song w stylu „Rockin’ 
in the Free Word”, ballad&, mocniejsze 
uderzenie i rockowe jam session z Rin-
go Starrem na b&bnach. Wszystko jest tu 
idealnie dopracowane i je%li mo!na wy-
tkn#$ chocia! jedn# wad&, to… w"a%nie 
ten perfekcjonizm. Ciut brakuje blueso-
wej surowo%ci, któr# muzyk zaprezento-
wa" na swoim ostatnim albumie z Relent- 
less7. Z pewno%ci# jednak nie brakuje 
bluesowej nastrojowo%ci. Przynajmniej  
w kilku piosenkach z „Give Till It’s Gone” 
s"ycha$ echa ma"!e'skiego kryzysu Har-
pera. Wiadomo nie od dzi%: gdy rozpada 
si& ma"!e'stwo idealnego rockmana, na-
grywa on %wietn# p"yt&. ■

Bartosz Szurik

Maja Sikorowska 
& Kroke
Avra
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Maja Sikorowska, mimo m"odego wie-
ku, jest ju! w pe"ni ukszta"towan# ar-
tystk#. Muzyczny sta! odby"a w zespole 
swojego ojca Andrzeja, znanego krakow-
skiego barda i lidera grupy Pod Bud# 
(nagrali wspólnie trzy p"yty). 

„Avra” jest samodzielnym albumem 
Mai, cho$ nad konstruowaniem reper-
tuaru pracowa"a ca"a rodzina (zw"aszcza 
od strony matki, która jest rodowit# Gre-
czynk#). 

Wszystkie utwory s# wykonywane 
w"a%nie po grecku, co nie stanowi dla 
dwuj&zycznej Mai problemu. Na p"y-
cie znalaz"y si& popularne przeboje oraz  
tzw. „originals”. Ca"o%$ to nowoczesna 
synteza motywów greckich, ba"ka'- 
skich i orientalnych (skale, nieparzyste 
metra). 

Maja Sikorowska %piewa naturalnie, 
lekko, Nie epatuje ekspresj#, koncentru-
j#c si& na muzyce. Jej g"os wyró!nia si& 
niewiarygodnie czyst# intonacj#, pi&kn# 
barw# i brakiem manieryzmów.

Na osobne s"owa uznania zas"uguje 
towarzysz#cy jej zespó" Kroke, graj#cy 
na %wiatowym poziomie. Uwag& zwraca 
zw"aszcza altowiolista (i multiinstrumen-
talista) Tomasz Kukurba. Jego instrument 
opowiada, %piewa, "ka.

Z repertuaru albumu polecam szcze-
gólnie: „To fengari kami volta”, z nara-
staj#c# dramaturgi# i rockow# wstawk# 
Kukurby, „Dimitroula mou” oraz prze-
pi&kny nastrojowy „Petaxes”.

Doskona"a p"yta, pe"na kolorów, ryt-
mów i emocji Pos"uchajcie koniecznie! ■

Bogdan Chmura
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